
 
 

VLOGA 
za  

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE (KARNET CPD) 
 
PRIIMEK IN IME/NAZIV: ..........................................................................................................  
Naslov stalnega prebivališča:  .................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
Poslovni naslov:  ........................................................................................................................  
 
Telefon:  ………………………  Elektronski naslov:……………..………………….……… 
Poklic: …………………………………… Datum rojstva: ……………...……..……………. 
Državljanstvo: ………………………………………… 
Številka potnega lista: ………………………………..  
Kraj in datum izdaje: ………..…………..……………. 
Države, ki bodo obiskane: ………………………………………………..………………..… 
Želim karnet s/z   5  10   25   listi 
Razlog za potovanje: turistično, poslovno, študijsko (ustrezno podčrtati)  

 
OPIS VOZILA 

Navedite pravilne podatke o vozilu in s tem preprečite dolgotrajne postopke na mejah drugih držav! 

 
Registrirano v (država):  ...........................................................................................................  
Registrska številka: . .................................................................................................................  
Leto izdelave: .............................................................................................................................  
Neto masa vozila (kg): ..............................................................................................................  
Vrednost vozila: .........................................................................................................................  
Št. šasije: ....................................................................................................................................  
Znamka: ......................................................................................................................................  
Št. motorja: .................................................................................................................................  
Znamka: ......................................................................................................................................  
Št. valjev: ....................................................................................................................................  
Moč motorja (kW): .....................................................................................................................  
Vrsta vozila (osebni avto, motorno kolo, priklopnik itd.): .....................................................  
Barva: ..........................................................................................................................................  
Notranja oprema: .......................................................................................................................  
Št. sedežev:. ...............................................................................................................................  
Radio (znamka): ........................................................................................................................  
Rezervne pnevmatike: ..............................................................................................................  
Druga oprema: ...........................................................................................................................  
 
PODPIS VLAGATELJA: ..........................................................................................................  
Datum: ........................................................................................................................................  

 
Št. karneta CPD: …………………………………………. 
 
Datum izdaje: …………………………... Datum poteka veljavnosti: ...........................................  
(izpolni AMZS) 



Podpisani se obvezujem, da bom v tujini spoštoval vse predpise, ki se nanašajo na mednarodni cestni promet ter da 
bom v primeru kršitve škodo, ki bi zaradi tega nastala, takoj poravnal. Obvezujem se, da bom karnet po poteku 
veljavnosti vrnil Avto-moto zvezi Slovenije. Podpisani sem seznanjen z uporabo karneta in priznavam vse obveznosti 
in posledice, ki so razvidne iz potrdila, prejetega ob prevzemu karneta.  
S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov, ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne in 
nepopolne podatke. 
S podpisom soglašam, da se moji osebni podatki obdelujejo za namen pridobitve carinskega dokumenta AIT/FIA 
karneta in posredujejo zavarovalnici Miller Insurance Services LLP, za potrebe jamstva v primeru nepravilne rabe 
karneta. 
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IZJAVA, 
 

KI JO PREBERE IN PODPIŠE VLAGATELJ ZA KARNET CPD 
 
 
1. Izjavljam, da v nobeni od držav, ki jih nameravam obiskati, nimam glavnega prebivališča, ter 

potrjujem, da so podatki, ki sem jih navedel na vlogi za karnet CPD, točni.  
 
2. Upošteval bom carinsko zakonodajo in predpise države obiska, ki urejajo začasni uvoz 

motornih vozil, zlasti vsa navodila, ki veljajo za uporabo karnetov CPD (vstopni vizum, izstopni 
vizum itd.). 

 
3. Vozila ne bom dajal na razpolago osebam ali družbam, ki prebivajo ali poslujejo v državi 

začasnega uvoza, ter vozila ne bom uporabljal za prevoz lokalnega blaga ali potnikov za 
plačilo ali druge oblike nadomestila med točkami znotraj te države, razen če to izrecno 
dovolijo carinski organi. (Če bom izjemoma moral dati vozilo na razpolago tretji osebi, ki ne 
prebiva v državi začasnega uvoza, se bom za navodila obrnil na garancijsko organizacijo ali 
izdajateljsko združenje.) 

 
4. Vozilo in vse predmete, navedene na karnetu CPD, bom ponovno izvozil iz obiskane države 

ali držav v roku, ki ga predpisuje nacionalna carinska zakonodaja, ter bom zagotovil, da bodo 
carinski organi ob mojem odhodu iz obiskane države razbremenili karnet CPD, ki ostane last 
izdajateljske organizacije. 

 
5. Izdajateljsko združenje ali garancijsko združenje v obiskani državi bom čim prej obvestil o 

vseh okoliščinah (škodi, zasegu itd.), ki preprečujejo izvoz ali povzročajo zamudo pri izvozu 
uvoženega vozila in/ali drugih predmetov, navedenih na karnetu CPD. 

 
6. Zagotovil bom, da bodo carinski organi razbremenili karnet CPD pred prodajo vozila, 

spremembo njegovih lastnosti, odpisom vozila iz katerega koli razloga ali uničenjem pod 
carinskim nadzorom. (Imetnik mora karnet CPD po ustrezni razbremenitvi vrniti izdajateljski 
organizaciji, če status prinosnika ne izpolnjuje več zahtev carinske uprave v obiskani državi 
glede začasnega uvoza motornih vozil, na primer zaradi prenosa glavnega prebivališča 
imetnika v tujino, uničenja ali prepustitve vozila pod carinskim nadzorom itd.). 

 
7. Karnet CPD bom izdajateljskemu združenju po ustrezni razbremenitvi vrnil takoj, ko bo po 

njegovi uporabi to mogoče oziroma najpozneje ob poteku veljavnosti karneta CPD. 
 
8. Če carina zadnje države, v kateri je bil karnet CPD uporabljen za začasni uvoz, karneta ni 

ustrezno razbremenila, bom predložil izpolnjeno potrdilo o lokaciji – zadnjo stran karneta CPD 
– preden bo karnet CPD vrnjen izdajateljskemu združenju. 

 
9. V primeru izgubljenega karneta CPD bom izdajateljskemu združenju posredoval izpolnjeno 

potrdilo o lokaciji, ki ga izdajo organi v državi registracije ali končnega uvoza, z datumom, 
poznejšim od datuma poteka karneta CPD. 

 
 



10. Na zahtevo izdajateljskega združenja bom po poteku karneta CPD predložil (za namen 
zaščite izdajateljskega združenja in moje zaščite) izpolnjeno potrdilo o lokaciji v državi 
registracije ali končnega uvoza, zaradi preprečitve sporov glede pristnosti carinskega 
izstopnega vizuma. 

 
11. Izdajateljski organizaciji bom na podlagi predloženega obračuna povrnil izdatke (vključno s 

plačanimi carinskimi dajatvami), za katere velja jamstvo izdajateljskega združenja, vključno s 
stroški, ki izhajajo iz napačnih informacij, ki sem jih posredoval sam. 

 
12. Izdajateljsko združenje pooblaščam, da pri katerih koli javnih ali zasebnih organih pridobi 

podatke o mojem naslovu in druge informacije, potrebne za učinkovito obravnavo poizvedbe, 
povezane z mojo uporabo karneta CPD, izdanega z jamstvom izdajateljskega združenja. 

 
13. Izdajateljsko združenje pooblaščam, da na moje stroške izvede vsa razumna pravna dejanja 

v izogib plačilom carinskih in/ali drugih dajatev ter da v ta namen uporabi dani garancijski 
polog. 

 
14. Razumem, da izdajateljsko združenje ne more prevzeti odgovornosti za učinke sprememb 

predpisov o začasnem uvozu, o katerih AIT/FIA ni bila uradno obveščena ali so bile izvedene 
po izdaji karneta CPD. 

 
 
PODPIS VLAGATELJA: ………………………………………………………………… 
 
Datum: …………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE O  
KARNETU CARNET DE PASSAGES EN DOUANE 

 
SPLOŠNO 
 
Carnet de Passages en Douane (CPD) je mednarodno priznana carinska listina, ki imetniku daje 
pravico do ZAČASNEGA uvoza vozila brez plačila dajatev v države, ki za uvozne dajatve za 
takšno vozilo običajno zahtevajo polog. 
 
Karnet izdajajo združenja oziroma klubi v mreži AIT/FIA, njegovo uporabo pa urejajo smernice, 
določene v carinskih konvencijah Združenih narodov. Karnet velja največ eno leto. Če potovanje 
imetnika karneta traja več kot eno leto, lahko imetnik karneta v izjemnih okoliščinah pridobi drugi 
karnet ali podaljša njegovo veljavnost, tako da se obrne na izdajateljsko združenje in zaprosi za 
nadaljnje informacije. 
 
OPIS 
 
Karnet je knjižica s 5, 10 ali 25 listi. Število listov določa število začasnih obiskov, ki jih lahko 
imetnik opravi v isti državi ali v različnih državah. Vsak list karneta CPD je razdeljen na tri dele: 
spodnji del odstrani carinski uslužbenec po vstopu v državo; srednji del se odstrani ob izstopu; 
zgornji del oziroma talon, ki zmeraj ostane v karnetu, pa se žigosa enkrat ob vstopu in enkrat ob 
izstopu. Za vsako obiskano ali ponovno obiskano državo je treba žigosati nov list. Pomembno je, 
da imetnik pridobi žige, saj dokazujejo, da je vozilo skladno s predpisi o začasnem uvozu. Izstopni 
žigi so nujno potrebni, da se dokaže ponovni izvoz vozila in preprečijo carinski zahtevki. Države, 
ki jih karnet ne krije, so navedene na seznamu izključitev na listini. 
 
POSTOPEK IZDAJE 
 
Ob izdaji karneta postane avtomobilska organizacija neposredno odgovorna za plačilo carinskih 
dajatev in davkov v primeru kršitev predpisov o začasnem uvozu. Da bi lahko prevzelo to 
odgovornost, izdajateljsko združenje od vlagatelja zahteva izpolnjevanje nekaterih pogojev: 
vlagatelj mora navesti naslov v državi izdaje; predložiti mora kopijo potnega lista, vozniškega 
dovoljenja in listine o registraciji vozila. Zagotoviti mora tudi zavarovanje, ki je lahko v obliki 
bančne garancije, ki jo izda banka v državi izdaje, ALI v obliki denarnega depozita ALI je kako 
drugače dogovorjeno z AIT/FIA. Znesek, ki ga zahteva izdajateljsko združenje, je odvisen od 
stopenj carinskih dajatev in davkov v obiskanih državah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZBREMENITEV KARNETA 
 
Po zaključku potovanja mora imetnik karneta CPD knjižico vrniti izdajateljskemu združenju. 
Izdajateljsko združenje preveri, ali je bil karnet pravilno razbremenjen v vsaki obiskani državi, ter 
nato samo razbremeni karnet in sprosti polog. Če na zadnji strani iz kakršnega koli razloga ni 
izstopnega žiga, je treba izpolniti potrdilo o lokaciji, ki se nahaja v karnetu, potrditi pa ga mora 
uraden organ bodisi v državi izdaje ali državi končnega uvoza. V nasprotnem primeru se bo 
skoraj gotovo uveljavljala odgovornost imetnika karneta CPD za uvozne dajatve, zasežen pa bo 
tudi polog. 
 
Če je bilo vozilo ukradeno ali uničeno v nesreči med potovanjem, je treba čim prej pridobiti 
policijski zapisnik in carinsko potrditev. V nasprotnem primeru se bo skoraj gotovo uveljavljala 
odgovornost imetnika karneta CPD za uvozne dajatve, zasežen pa bo tudi polog. 
 
Če karnet CPD ni vrnjen izdajateljskemu združenju, tuji carinski organi pa to združenje pozivajo 
k plačilu pristojbine, nosi odgovornost za plačilo imetnik karneta. 
 
POGOJI ZAČASNEGA UVOZA 
 
Karnet je pravna listina, ki omogoča samo začasni uvoz, zato so kazni za njegovo zlorabo stroge. 
Pogoji izdaje, vključno s splošnimi pravili glede začasnega uvoza, so navedeni na hrbtni strani 
karneta. Poglavitni pogoji so: 
 
 Začasno uvoženega vozila ni mogoče prodati, posoditi, prepustiti, najeti ali ga kakor koli 

drugače odstopiti brez predhodnega soglasja lokalnega carinskega organa in lokalnega 
avtomobilskega ali touring združenja. 

 Karnet je mogoče podaljšati samo s predhodnim soglasjem lokalnega carinskega organa in 
izdajateljskega združenja. 

 Imetnik karneta CPD mora zagotoviti, da je karnet pravilno žigosan ob vsakem prečkanju 
meje. 

 Karneta CPD ni mogoče uporabiti v državi, kjer ima njegov imetnik običajno prebivališče, kot 
tudi ne v državi, ki je izrecno izključena iz karneta CPD. 

 
 

 
  


